आ.व. 207६/7७ को प्रगतत
वववयण
नेऩार नागरयक उड्डमन प्रातधकयण
फफयभहर, काठभाण्डौं

सभावेश साभग्री
• ०७६/७७ भा नेऩार सयकायफाट प्रातधकयणराई
बएको फजेट ववतनमोजन
• ०७६/७७ भा आमोजनाहरुको बौततक तथा
ववत्तिम प्रगतत
• २०७६/७७ भा बएका भुख्म भुख्म कामयहरु

ने.ना.उ.प्रा तपय आ.व 07६/7७ भा
बएको फजेट ववतनमोजन
नेऩार सयकायफाट ने.ना.उ.प्रा तपय फजेट तफतनमोजन बएका आमोजनाहरु
(रू हजायभा)

क्र.सं
1
2

फ.उ.त्तश. नं

50125101
50125102

3
50125103
4
5

50125104
50125105

आमोजनाको नाभ

यकभ

नेऩार नागरयक उड्डमन प्रातधकयण

1250000

हवाई मातामात ऺभता अतबवृवि आमोजना

1762500

गौतभ फुद्द अन्तयायविम ववभानस्थर (दत्तऺण एतसमा ऩमयटन
ऩूवायधाय ववकास आमोजना)

3336400

ऩोखया अन्तयायविम ववभानस्थर

8000000

तनजगढ अन्तयायविम ववभानस्थर (दोस्रो अन्तयायविम
ववभानस्थर)

1500000
जम्भा

15848900

बौततक तथा ववत्तिम प्रगतत
क्र.सं

ब.उ.शि. नं

1

50125101

नेऩार नागरयक उड्डमन प्राधधकयण

50125102

हवाई मातामात ऺभता अभबवद्
ृ धध आमोजना

50125103

गौतभ फुद्द अन्तयायविम ववभानस्थर (दत्तऺण
एतसमा ऩमयटन ऩूवायधाय ववकास आमोजना)

50125104

ऩोखया अन्तयााष्ट्रिम ववभानस्थर

2

3
4

आयोजनाको नाम

हाऱसम्मको हाऱसम्मको
भौततक प्रगतत विविय प्रगतत
%
%
87

49

66.72

47.10

91

63

61

47.10

तनजगढ अन्तयायविम ववभानस्थर (दोस्रो
अन्तयायविम ववभानस्थर)
5

50125105

•
•

ऩुफायधाय तनभायण सम्फन्धी (भुआब्जा/ River
Training )
आमोजनाको भुख्म कामय

• 3.86
•

शुरु
नबएको

प्रततिेदन

प्रततवेदन

नेऩार सयकायको वावषाक नीतत तथा
कामाक्रभको प्रगतत

१.गौतमबध्
ु द अन्तरााष्ट्रिय विमानस्थऱ तनमााण
२०७७ आषाढ भहहना सम्भको बौततक प्रगतत ९१%

२.ऩोखरा ऺेत्रिय अन्तरााष्ट्रिय विमानस्थऱ तनमााण काया
आमोजनाको हार सम्भको बौततक प्रगतत ६१%

३. तनजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थऱ तनमााण काया
• ववभानस्थर तनभााण PPP भोडेरभा गना नेऩार रगानी फोडा भापात Zurich Airport सॊग
प्रक्रक्रमा अगाडी फढे को ।
• फकैमा खोराको River Training सम्फष्ट्न्ध कामाका राधग सम्झौता बै कामा सुचारु यहे को य
Fencing तनभााण कामा सम्ऩन्न बएको ।
• Site Clearance गने भसरभसराभा फन बफबागफाट भाग बए फभोष्ट्जभ रु.४५ राख ऩेश्की
प्रदान गरयएको ।
४.त्रिभुिन अन्तरााष्ट्रिय विमानस्थऱ विकास र विस्तार
• प्रस्थान तपा Sterile Hall तनभााण कामा सम्ऩन्न बै सॊचारनभा आएको,आगभन तपाको
बवनको काभ ६०% सम्ऩन्न बएको ।
• दक्षऺणतपा ३०० भभटय धावनभागा ववस्ताय कामासम्ऩन्न बएको ।
• दई
ु वटा Wide Body जहाज ववसान गना भभल्ने एप्रोन तनभााण कामासम्ऩन्न बएको ।
• धावनभागा Rehabilitation गने तथा धावनभागाभा फत्ती जडान गने कामासम्ऩन्न बएको ।

४.त्रिभुिन अन्तरााष्ट्रिय विमानस्थऱऱाई बुटिक एयरऩोिा को रुऩमा रुऩान्तरण
गने
सम्ऩन्न भएका कायाहरु :
• फगैचा तनभााणको कामा सम्ऩन्न बएको ।
• टभभानर बवनभा Silicon Painting को कामा सम्ऩन्न बएको।
• Baggage Claim Area भा करात्भक भुतताहरु याखखएको ।
• आगभन तपा एप्रोन नष्ट्जकै फुद्धको धातक
ु ो ठुरो भुतता याखखएको
सम्ऩन्न हुन बााँकक कायाहरु :

• आन्तरयक टभभानर बवनको renovation ६०% सम्ऩन्न बएको ।
• अन्तयााष्ट्रिम टभभानर बवनको renovation ४०% सम्ऩन्न बएको ।
• Canopy तनभााण कामा ३0% सम्ऩन्न बएको ।

।

५. आन्तररक विमानस्थऱहरुको विकास र स्तरोन्नतत

• ववयाटनगय ववभानस्थरभा एप्रोन तथा टे क्सी वे ववस्ताय गने कामा
सम्ऩन्न बईसकेको ।
• चन्रगढी ववभानस्थरभा Apron य Runway भा Asphalt Concrete
Overlay को काभ ।
• बयतऩुय ववभानस्थरभा Asphalt Concrete Overlay को काभ ।
• धनगढी ववभानस्थरभा Asphalt Concrete Overlay गने कामा सम्ऩन्न
बएको ।
• जनकऩयु ववभानस्थरभा एप्रोन ववस्ताय, यन वे, ट्माक्सी वे, overlay
कामा सम्ऩन्न बईसकेको।
• नेऩारगञ्ज ववभानस्थरभा एप्रोन तनभााण कामाको Rigid Pavement
Lay गने कामा ९०% सम्ऩन्न बएको(COVID 19 Lockdown को कायण
काभभा हढराई )
• नाॉगीडाॉडाको ववस्तत
ृ सम्बावना अध्ममन सम्ऩन्न बएको ।
• गोकुरेश्वय ववभानस्थरको TOR, RFP Document फनेय Consultant
Mobilize बई Survey गने कामा सम्ऩन्न बई design सम्ऩन्न बएको
।

• आन्तरयक ववभानस्थरहरुको ववकास तथा ववस्ताय तनधाारयत
भाऩदण्ड फभोष्ट्जभ गना ववयाटनगय, नेऩारगञ्ज, चन्रगढी य
धनगढी ववभानस्थरको गरु
ु मोजना तजभ
ुा ा गने कामा सम्ऩन्न
बएको य अन्म ववभानस्थरहरुको गरु
ु मोजना ऩतन क्रभभक
रुऩभा तजभ
ुा ा गदै रधगने ।
• चुहानडाॉडा बफभानस्थरको TOR स्वीकृत बई सो अनुसाय
Consultant वाट TOR Scoping को Draft तमाय बई वातावयण
भन्रारमभा प्रस्ततु तकयण को राधग ऩेश बएको।
• स्वगाद्वायी ववभानस्थरभा EIA सम्ऩन्न बई DPR Design हुदै।
• जनकऩयु ववभानस्थरभा अवश्मक Airfield lighting system
जडान गयी यारीकारीन उडानमोग्म फनाइएको ।
• याजववयाज बफभानस्थरभा बू उऩगह्रभा आधारयत उडानववधी
तमाय बै ऩरयऺण उडान सम्ऩन्न बएको ।

कामाक्रभ तथा आमोजनाहरुको
सॊख्मात्भक वववयण
८०% बन्दा फढी प्रगतत बएका कामाक्रभ-१०२
५०% दे खख ८०% सम्भ प्रगतत बएका कामाक्रभ-३
५०% बन्दा कभ प्रगतत बएका कामाक्रभ- १४

कामाक्रभ तथा आमोजनाहरुको प्रगतत कभ हुनक
ु ा
कायणहरु य सभस्मा सभाधानका राधग बएका प्रमासहरु
• ढुङ्गा, धगट्टी, फारव
ु ा, भाटो रगामतभा तनभाणा साभाग्री
उऩरब्ध गयाउने क्रभभा केही अप्ठ्मायोहरु यहे को ।
• COVID-19
• जग्गाधनीहरूरे भआ
ु ब्जाको राधग तनवेदन नहदएको ।
• Dedicated Feeder Line जडान कामा नेऩार बफधत
ु प्राधधकयण
फाट ष्ट्स्वकृत हुन हढरा बैयहे को ।(ऩोखया)
• Oil Depo तनभााण कामा नेऩार आमर तनगभफाट ठोस रुऩभा
कामा अगाडी नफढे को।(ऩोखया)
• टाॉधगमा फष्ट्स्त तनभााण ऺेरको भध्म बागभा यहे को य सो
फस्ती, वन ऺेर भबरको सयकायी जग्गाभा यहे को ।
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२०७६/७७ का भख्ु म-भख्ु म कामयहरु
विमानस्थऱ ऩि
ु ााधार विकास

• बरबव
ु न अन्तयााष्ट्रिम ववभानस्थरको Runway, Taxiway को
Rehabilitation कामा तथा Centerline Light जडान गने कामा
सम्ऩन्न बई सञ्चारनभा आएको ।
• बरबव
ु न अन्तयााष्ट्रिम ववभानस्थरको Bay No. १ को दक्षऺणतपा
दई
ु वटा wide body जहाज (Airbus 330-300 Series) ऩाक्रकाङ्ग

गना भभल्ने Apron तनभााण सम्ऩन्न बएको ।

• बरबुवन अन्तयााष्ट्रिम ववभानस्थरको धावनभागाको दक्षऺणतपा ३००
भभटय ववस्ताय बई Runway End Safety Area (RESA) तनभााण बएको ।

• बरबव
ु न अन्तयााष्ट्रिम ववभानस्थरको अन्तयााष्ट्रिम प्रस्थान तपा
Terminal Building (Sterelized Hall) तनभााण सम्ऩन्न बई
सञ्चारनभा आएको ।
• बरबव
ु न अन्तयााष्ट्रिम ववभानस्थरको आन्तरयक टभभानर बवनको
आगभन ऺेरभा Baggage Handling System (BHS) जडान बई
सञ्चारनभा आएको ।

२०७६/७७ का भख्ु म-भख्ु म कामयहरु
• फुहटक ववभानस्थरको अवधायणा अनरु
ु ऩ बरबव
ु न अन्तयााष्ट्रिम
ववभानस्थरको टभभानर बवनको फाहहय ऩट्टी Silicon Painting,

फगैंचा तनभााण, धातक
ु ो करात्भक फद्
ु धको भतू ता याख्ने कामा
सम्ऩन्न बएको ।
• बरबव
ु न अन्तयााष्ट्रिम ववभानस्थरभा नेऩार प्रहयीका
सयु ऺाकभॉको आवासको राधग व्माये क बवनको तनभााण कामा
८०% सम्ऩन्न बएको ।

• गौतभफद्
ु ध अन्तयााष्ट्रिम ववभानस्थरको तनभााण कामा ९१% य
ऩोखया अन्तयााष्ट्रिम ववभानस्थरको तनभााण कामा ६१%
सम्ऩन्न बएको ।
• आन्तरयक ववभानस्थरहरुराई सभेत गरु
ु मोजना तमायी गयी
चयणफद्धरुऩभा ववकास गदै रैजाने नीतत अनरु
ु ऩ चन्रगढी,

बफयाटनगय, याजववयाज, नेऩारगञ्ज, धनगढी ववभानस्थरहरुको
गरु
ु मोजना तमाय गने कामा सम्ऩन्न बएको छ ।

• चन्रगढी , बयतऩुय य धनगढी ववभानस्थरको धावनभागा, एप्रोन
तथा ट्माष्ट्क्स वे ओबयरे कामा सम्ऩन्न बएको।
• वैतडी य डोटी ववभानस्थरको धावनभागा, एप्रोन तथा ट्माक्सी-

वे कारोऩरे गने कामा सम्ऩन्न बएको य हार नेऩारभा
कारोऩरे बएको ववभानस्थरको सॊख्मा ३५ ऩुगेको ।
• ओखरढुङ्गाको खखष्ट्ज चन्डेश्वयी ववभानस्थरको धावनभागा
तमाय बै २३ डडसेम्वय २०१९ भा ऩयीऺण उडान सम्ऩन्न बएको
।

• पाप्ठरु ववभानस्थरको एप्रोनभा Rigid Pavement को कामा सम्ऩन्न गयी
स्तयोन्नतत गरयएको ।
• भसनाभॊगर ष्ट्स्थत तनभााणाधधन AANSON बवनको ऩहहरो चयणको
(Structural) तनभााण कामा सम्ऩन्न बएको।
• याजववयाज, रुम्जाटाय ववभानस्थरभा नमाॉ टभभानर बवन तनभााण गरयएको
तथा रक्
ु रा ववभानस्थरभा टभभानर बवन ववस्ताय कामा सम्ऩन्न गरयएको
।
• जनकऩयु ववभानस्थरभा यारीकाभरन उडान सेवा सरु
ु बएको य मो सहहत

यारीकाभरन उडान सेवा उऩरब्ध ववभानस्थरको सॊख्मा ८ ऩग
ु े को ।

• जनकऩयु , चन्रगढी, धनगढी य बयतऩयु ववभानस्थरभा Small Aircraft
Rescue and Fire Fighting Vehicle तथा भसभभकोट, जुम्रा, जोभसोभ,
तष्ट्ु म्रङ्गटाय य याभेछाऩ ववभानस्थरभा Ultra Light Fire Vehicle उऩरब्ध
गयाई Aircraft Rescue and Fire Fighting (ARFF) सेवा सरु
ु बएको।
• धनगढी ववभानस्थरभा Simple Approach Lighting System (SALS) जडान
कामा सम्ऩन्न बएको ।
• नेऩारगञ्ज ववभानस्थरभा थऩ ६ वटा वामम
ु ान ववसानका राधग एप्रोन
ववस्ताय कामा ९०% सम्ऩन्न बएको ।
• दाङको नायामणऩूयभा नमाॉ ववभानस्थर तनभााणका राधग ऩव
ू ा सम्बाव्मता
अध्ममन सम्ऩन्न बएको ।

एयर नेशभगेसन प्रणाऱी
• नेऩारको हवाई आकाशभा Surveillance सेवाको ववस्तायका राधग

काठभाडौँ (पूरचोकी), नेऩारगञ्ज, गौतभफद्
ु ध य धनगढी ववभानस्थरभा
Automatic Dependent Surveillance - Broadcast (ADS-B) प्रणारी जडान

सम्ऩन्न बएको ।
• बरबव
ु न अन्तयााष्ट्रिम ववभानस्थरभा उडान व्मवस्थाऩन इकाई
सॊचारनभा ल्माई ACDM/ATFM सम्फष्ट्न्ध प्रायष्ट्म्बक कामा शरु
ु गरयएको
य मसफाट ऩाइरट य एमय कन्िोरयको कामाफोझ घट्न जाने बै उडान
सयु ऺाभा थऩ प्रबाफकरयता आउने ।

• जनकऩयु य याजववयाज ववभानस्थरभा Performance Based

Navigation (PBN) भा आधारयत Instrument Flight Procedure
Design कामा सम्ऩन्न बएको । साथै बफयाटनगय ववभानस्थरभा
थऩ Performance Based Navigation (PBN) भा आधारयत
Instrument Flight Procedure Design कामा सम्ऩन्न बएको ।
• पाप्ठर,ु याभेछाऩ य जोभसोभ ववभानस्थरभा भौसभी सच
ू ना
प्रणारी सदृ
ु ढीकयण कामा सम्ऩन्न बएको।

उडान तथा हवाई सयु ऺा
• ICAO फाट नेऩारको हवाई सयु ऺा अडडट (USAP-CMA Audit)

सन ् २०१९ को अक्टोफय १६ दे खख २५ सम्भ सम्ऩन्न बएको
।सो अडडटको क्रभभा उठे का ववषमहरु सभेटी फनाइएको
Corrective Action Plan (CAP), ICAO फाट स्वीकृत बएको ।
• अन्तयााष्ट्रिम नागरयक उड्डमन सॊगठनको ग्रोफर एभबएसन
सेफ्टी प्ठरान फभोष्ट्जभ नेऩार एभबएसन सेफ्टी प्ठरान तजभ
ुा ा

गयी रागु गरयएको।

• नेऩाररे Aviation Safety Report, 2019 जायी गये को, मस्तो
प्रततवेदन जायी गने नेऩार एभशमा प्रशान्तका भसभभत भर
ु क
ु
भबर ऩदा छ ।

• नेऩारभा हे भरकप्ठटय दघ
ा नाको न्मतू नकयणको राधग प्राधधकयण,
ु ट
एमय फस हे भरकप्ठटय य हे भरकप्ठटय सेवा कम्ऩनी बफच सहकामा
गयी ववभबन्न ताभरभ तथा सचेतना कामाक्रभ सॊचारन गरयएको
।

• नेऩारका

सफै

ववभानस्थर

ऺेरहरुभा

हवाई

सयु ऺाको

प्रबाफकायी

कामाान्वमनका राधग नेऩार नागरयक उड्डमन प्राधधकयणका भहातनदे शक य

नेऩार प्रहयीका भहातनयीऺक बफच ऩायस्ऩरयक सभझदायी ऩर (Memorandum
of understanding ) भा हस्ताऺय बएको ।

• मूयोवऩमन मुतनमनको उड्डमन तनमभनकायी तनकाम EASA का प्रभुख य
प्राधधकयणका भहातनदे शक फीच उडान सुयऺाको ऺेरभा आऩसी सहमोग तथा

सहकामा का राधग सभझदायी गने सम्फन्धभा सहभतत बए फभोष्ट्जभ EASA
फाट प्राप्ठत सभझदायीको भस्मौदा नेऩार सयकाय (भष्ट्न्रऩरयषद्) फाट सभथान

बई हस्ताऺयको क्रभभा यहे को छ ।

• National Civil Aviation Security Program (NCASP) ,2019,
National Civil Aviation Security Quality Control Program, 2019
य National Civil Aviation Security Training Program, 2019
स्वीकृत बै कामाान्वमनभा यहे को ।
• नेऩाररे याष्ट्रिम उड्डमन सयु ऺा कामाक्रभ (State Safety
Programme) तजभ
ुा ा गरय ऩहहरो चयणको कामा सम्ऩन्न गये को
छ बने सफै वामस
ु ेवा कम्ऩनीहरुको उडान सयु ऺा व्मवस्थाऩन
प्रणारी (Safety Management System) कामान्वमन गयी सोको
ऩहहरो चयणको अडडट कामा सम्ऩन्न बएको छ ।

धन्मवाद

